
  چکیده

است. يک سري  گسترش حال در باال قابلیت اطمینان و دقت با هويت تشخیص هاي سیستم به نیاز امروزه

دارک )مانند کارت شناسايی، کارت هوشمند، کارت مغناطیسی، هاي تشخیص هويت براساس سند و م سیستم

ها به دلیل  کلید، شناسنامه، پاسپورت( و دانش انسان )يوزر پسورد، پین کد( قابل شناسايی هستند. اين سیستم

باشد. اين حوادث امنیت اين  ساختگی بودن آنها در معرض جعل، خرابی، گم شدن و حوادث ديگري می

 در اخیر هاي [. پیشرفت2و1معرض خطر قرار داده و درصد اطمینان به آنها را کاهش داده است]ها را در  سیستم

 هاي پیشرفت که است شده باعث, امنیت باال به روزافزون نیاز نیز و ماشین بینايی و اطالعات زمینه تکنولوژي

 . در سالهاي اخیر دربدست آيد ها بیومتريک مبناي بر و هوشمند صورت به تشخیص هويت زمینه در سريعی

هاي فیزيکی از اين تکنولوژي  يکی از مشخصه صورت که بیومتريک، بیومتريک روشهاي مختلف انواع بین

هاي  ترين روش موجود براي شناسايی و تشخیص هويت ويژگی اطمینان قابل و ترين دقیق عنوان باشد به می

 باشد. می مطرح جمعیت شناختی انسان

توان سن، جنسیت و قومیت را از روي  هاي آنها می خصه صورت به خاطر پايدار بودن ويژگیبا استفاده از اين مش

فردي مانند: قومیت، سن و جنسیت است.  دموگرافیک تصاوير صورت انسان حاوي اطالعاتچهره تشخیص داد. 

چهره ايفا اين اطالعات بصري صورت به دلیل پايدار بودن و قدرت ماندگاري باال، نقش مهمی در شناسايی 

نامه يک سیستم براي طبقه بندي نژاد با استفاده از تصاوير چهره و با در نظر گرفتن  کند. اين پايان می

هاي کلیدي چهره  نامه با استخراج ويژگی کند. در اين پايان هاي قدرتمند محلی صورت، پیشنهاد می ويژگی

ها،  الگوريتم استفاده از اين شود.  الش( شناسايی میوسیله ماتريس اسپارس سه گروه از نژاد)گیالنی، آذري و ت به

و   تر دهد. با استفاده از ماتريس اسپارس عملیات پردازش بسیار سريع پیچیدگی محاسباتی و زمانی را کاهش می

اي  داده ها با استفاده ازتصاوير پايگاه آزمايش .باشد full matrixتر از زمانی است که ماتريس اصطالحا  با صرفه

عکس تهیه شده  8ها از هر شخص اين آزمايشآوري شده، انجام شده است. در ه به وسیله نويسندگان جمعک

درصدي را براي شناسايی اقوام بدست آورده 76سیستم طراحی شده به طور متوسط يک موفقیت حدود  است و

 است.

 


